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MEMO 

Van:   Commissie van Deskundigen Kwaliteitsinstrumenten Bouwsteen 2 
Aan:   LSR 
Betreft:  Reactie op aanvraag CoK-EMB 

Datum:  9 december 2022 

 
 
1. Inleiding  
U heeft op 25 augustus 2022 informatie aangeboden over de doorontwikkeling van uw instrument, 
waarvoor hartelijk dank. Bij deze ontvangt u de reactie van de commissie van deskundigen1. 
 
Uw instrument is opgenomen in de Waaier 2020-2022, in categorie II2.  Aan de ontwikkelaars die in 
deze categorie zijn ingedeeld, heeft de commissie van deskundigen gevraagd om te rapporteren over 
de doorontwikkeling van hun instrument met betrekking tot de criteria: 
 
Criterium 1 Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau. 
Criterium 2 De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus. 
Criterium 3 Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de 

individuele cliënt. 
Criterium 4 Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, 

afdeling/vestiging, organisatie). 
Criterium 5 Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkeling wat betreft voortbestaan en 

doorontwikkeling. 
Criterium 6 Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder 

welke voorwaarden het tot zijn recht komt. 
Criterium 7 Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren. 
Criterium 8 Het betreft een valide instrument. 
 

2. Beoordeling 
De commissie heeft begrip voor het feit dat u rapporteert over een korte periode sinds de opname 
van CoK-EMB in de Waaier (december 2021). Doordat het instrument al in vier organisaties is 
toegepast, heeft u de commissie evenwel een duidelijk beeld kunnen geven van de ingezette en 
geplande doorontwikkeling. De eerste ervaringen leveren interessante bevindingen en 
aandachtspunten op die u graag wilt aanvullen met extra data om gerichte doorontwikkeling vorm te 
geven De commissie is positief over de motivatie en ambitie die uit uw plannen doorklinken. Plannen 
die (logischerwijs) nog niet volledig rond zijn en daarom adviseert de commissie dat de 
ontwikkelopgaven m.b.t. de inhoudelijke doorontwikkeling en met betrekking tot betrouwbaarheid 
en validiteit gehandhaafd blijven.  
 

 

1 De commissie bestaat uit: 
- Prof. dr. ir. Kees Ahaus, voorzitter 
- Prof. dr. Petri Embregts 
- Prof. dr. Mirella Minkman 

Waarnemers zijn Peter Kruithof en Annemarie Peters-Bartraij, bureau VGN.   
De commissie wordt bijgestaan door dr. Roos Mesman, secretaris.  
 
2 Categorie I: Toegelaten tot de Waaier; iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling opleveren 
Categorie II: Toegelaten tot de Waaier, met ontwikkelopgave(n); iedere twee jaar een rapportage over de doorontwikkeling 
van alle criteria. Mogelijkheid om jaarlijks te rapporteren over de doorontwikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) 
om kans te krijgen op toelating tot categorie I. 
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Conclusie  
De commissie adviseert het bestuur VGN uw instrument ‘CoK-EMB’ te behouden voor de Waaier 
2023 t/m 2024, met status categorie II.  

 
 
3. Toelichting   
 
Criterium 1 en 3 Zicht op individuele ervaringen en wensen  

In uw rapportage en bijlagen biedt u een helder overzicht van de stappen en resultaten van de 
doorontwikkeling rondom het verzamelen van informatie op individueel niveau. Uw aanpak voorziet 
in diverse manieren om deze input te verkrijgen, namelijk een individueel in te vullen 
voorbereidende vragenlijst en een gezamenlijk in te vullen lijst. We begrijpen dat u aangeeft dat het 
inschatten wat de cliënt als positief of negatief ervaart een voortdurende uitdaging blijft. De eerste 
ervaringen laten zien dat het instrument in de praktijk werkbaar is, aansluiten bij het leven van 
mensen met EMB en tot zinvolle informatie leidt.  
 
De methodische aanpak en ondersteunende middelen (tools en scholing) vragen nog aandacht. De 
commissie is benieuwd naar hoe u de genoemde uitdagingen zal adresseren, met name het spreken 
‘namens’ de cliënt met EMB.  De commissie nodigt u graag uit om voor de Tweedaagse in 2023 
vertegenwoordigers uit een of meerdere zorgorganisaties die CoK-EMB gebruiken mee te nemen, 
zodat met hen hierover van gedachten kan worden gewisseld.  
 
 
Criterium 2  Inbedding in zorgplancyclus  

De commissie waardeert uw streven en aanpak om CoK-EMB zo goed mogelijk (op maat) te laten 
aansluiten bij de verschillende zorgaanbieders.  
 
 
Criterium 4  Aggregatie  

Uw toelichting over de verschillende manieren om de resultaten van vragenlijsten te aggregeren naar 
team-, locatie- en/of organisatieniveau is duidelijk. De commissie waardeert uw aandacht voor 
combinatierapporten voor organisaties zie zowel CoK (voor niet EMB-cliënten) als CoK-EMB inzetten. 
De commissie verneemt graag tijdens de Tweedaagse in 2023 meer ervaringen over het proces van 
reflecteren, leren en verbeteren.  
 
 
Criterium 5  Continuïteit  

De commissie heeft over dit criterium geen aanvullende vragen of opmerkingen.  
 
 
Criterium 6  Voorwaarden voor gebruik 

De aanpak om in afstemming met de zorgaanbieder de doelgroep voor CoK-EMB af te bakenen, 
levert interessante inzichten op. Door het uitbreiden van het aantal organisaties waarin het 
instrument wordt toegepast, zal de doelgroep steeds duidelijker kunnen worden omschreven. De 
commissie ziet dit als een belangrijke stap ook om situaties te voorkomen die u bij het kopje ‘vervolg 
doorontwikkeling’ omschrijft, waarbij CoK-EMB ‘te snel’ of ‘oneigenlijk’ wordt ingezet. De commissie 
wil u in dit proces aanmoedigen om ook de beschikbare wetenschappelijke definities over mensen 
met EMB hierbij te hanteren.  
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De commissie heeft begrip voor het feit dat voorwaarden zoals het hebben van voldoende 
doorlooptijd van metingen van een voldoende aantal cliënten soms niet haalbaar zijn in de praktijk. 
Tegelijkertijd blijkt uit uw reflecties op basis van de eerste ervaringen dat er niet getornd wordt aan 
het borgen van de kwaliteit van de methodiek.  
 
 
Criterium 7 en 8 Betrouwbaarheid en Validiteit 

In de afgelopen periode was een grootschalige toetsing van betrouwbaarheid en validiteit nog niet 
mogelijk geweest. De eerste interviews en observaties hebben eerste bevindingen opgeleverd. De 
commissie heeft deze met belangstelling gelezen, waarvoor dank. Het voorbeeld dat u aanhaalt met 
betrekking tot ‘keuzevrijheid’ is illustratief voor hoe lastig te interpreteren sommige thema’s zijn. 
Deze eerste opbrengst biedt vertrouwen in uw gekozen werkwijze om zicht te krijgen in de vijf pijlers 
van Guba en Lincoln.  
 
U geeft aan te verwachten in 2024 voldoende data te hebben om conclusies te kunnen trekken over 
de betrouwbaarheid van de vragenlijst. De commissie vindt het ook belangrijk dat u met uw 
opdrachtgevers werkt aan het verkrijgen van meer data. Hierdoor wordt het mogelijk om de 
resultaten van uw onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit bij de volgende beoordelingsronde 
in datzelfde jaar tegemoet te kunnen zien.   
 
 
3. Ontwikkelopgaven 
Uw ontwikkelopgaven in de inhoudelijke doorontwikkeling en met betrekking tot de toetsing van de 
betrouwbaarheid en validiteit blijft gehandhaafd. Concreet gaat het om inspanningen rondom de 
methodische aanpak en ondersteunende middelen (tools en scholing) zoals toegelicht bij criterium 1 
en 3. Daarnaast is de door u voorgenomen toetsing van de betrouwbaarheid en validiteit van uw 
instrument van belang.  
 
 
4. Hoe verder?  
De VGN zorgt ervoor dat de bevindingen van de commissie van deskundigen over de Waaier 
wederom transparant gepubliceerd worden via de website. Komende periode zal VGN een 
verbeterslag maken in de online informatievoorziening over de Waaier (o.a. vindbaarheid, soort 
informatie, links naar websites van ontwikkelaars). Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u 
bericht.  
 
Conform de nieuwe beoordelingscyclus, vindt in 2023 geen beoordeling van instrumenten in de 
Waaier 2023 t/m 2024 plaats. In plaats daarvan organiseert de commissie opnieuw een Tweedaagse 
voor een inhoudelijke verdieping met afzonderlijke ontwikkelaars en gebruikers van hun 
instrument.  Deze Tweedaagse zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023. Meer 

informatie over de exacte planning van uw gesprek op een van deze dagen, agendapunten en 
eventuele voorbereiding volgt nog.   
 

In 2023 is het overigens wel mogelijk om nieuwe instrumenten in te dienen. Vanwege de recente 
actualisatie van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg3 zal het format voor nieuwe instrumenten op 

 

3 Het vernieuwde Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 (Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 | 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl) ) 

 

https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028
https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028
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een aantal tekstuele punten worden aangepast. Het vernieuwde document zal begin volgend jaar 
aan u worden verstrekt. Tot slot kunnen instrumenten in categorie II in 2023 optioneel rapporteren 
over de doorontwikkeling van de specifieke ontwikkelopgave(n) om kans te krijgen op toelating tot 
categorie I. 
 


